Persiska

MF ϪδϠΠΗέϮλ

MF

Rensa

ϥΩϮΑέΪ̡ ΕΎΒΛ ̶γέήΑ ̵ήΑ

MF-PROTOKOLL
för utredning av faderskap
......................... Protokoll nr /ϩέΎϤη ϪδϠΠΗέϮλ

Börja här /ΪϴϨ̯ ίΎϏ ΎΠϨϳ ί

̶ϠϻΩ ϪΑ ̶ϟϭ ΪϨηΎΑ ̵ΰϤϫ Ύϳϭ ˬΪϨηΎΒϧ ̵ΰϤϫ έϮΑΰϣ Νϭί Ϫ̯ ΩϮη̶ϣ ϩΩΎϔΘγ ̶ΗέϮλ έΩ ϪδϠΠΗέϮλ Ϧϳ
ΩέϮϣ Ωήϣ ϦϳΪϨ̩ ΎΑ Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ Ϫ̯ ΪϳϮ̴Α έΩΎϣ ή̳ .Ζγ ϪΘϓή̳ έήϗ ΪϳΩήΗ ΩέϮϣ ϥΩϮΑέΪ̡
.ΩϮη ̵έά̳ ϩέΎϤη ϭ ϢϴψΘϧ ϑ ϡ ϪδϠΠΗέϮλ ̮ϳ ϥΩήϣ ί ̮ϳήϫ ̵ήΑ ̶ΘδϳΎΑ ˬΪϧ ϩΩϮΑ ήψϧ

Ansvarig nämnd

Detta protokoll skall användas om parterna inte är sambor eller om de är sambor och omständigheter kommit fram
som ifrågasätter faderskapet. Om modern uppger att flera män förekommer inom eller i anslutning till den
beräknade konceptionstiden, skall ett MF-protokoll upprättas och numreras för var och en av männen.
Datum då utredningen påbörjades

/̶γέήΑ ίΎϏ ΦϳέΎΗ

/ ϥϮϤ̯

Kommun

Utredarens förnamn och efternamn /

/ ϝϮΌδϣ ϪΘϴϤ̯

ϩΪϨϨ̯ ̶γέήΑ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Barnet / ̭ΩϮ̯
Personnummer /

̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Förnamn och efternamn

/ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Vårdnadshavare

Sjukhus där barnet är fött /

(̶ϓή̳ ϮϧϮγ αΎγ ήΑ) Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϥΎϣί

(ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ϥίϭ αΎγ ήΑ) Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϥΎϣί

Konceptionstid (efter ultraljud)/

Konceptionstid (efter födelsevikt)/

ϩΪϣ ΎϴϧΩ ϪΑ ΎΠϧ έΩ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ̶ϧΎΘγέΎϤϴΑ

Födelsevikt i gram /

Annat (t.ex. utvecklingsgrad vid födelsen) /

/ ̭ΩϮ̯ Ζγή̡ήγ

ϡή̳ ϪΑ ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ϥίϭ

(ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ Ϊηέ ϪΟέΩ ϝΎΜϣ ̵ήΑ) ϩήϴϏ

Väntat barn /
Beräknad konceptionstid /

ϩΪη ϪΒγΎΤϣ ˬϪϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ίϭέ

Beräknad nedkomst /

Modern /
Personnummer

/ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Förnamn och efternamn /

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort) /

Telefon arbetet (inkl. riktnr) /

(̵ήϬη Ϊ̯ ΎΑ) έΎ̯ ϞΤϣ ϦϔϠΗ

(̵ήϬη Ϊ̯ ΎΑ ) ϝΰϨϣ ϦϔϠΗ

(ϥ ϩέΎϤη ϭ ωϮϧ) ̶ΎγΎϨη ΕέΎ̯ ϩέ ί έΩΎϣ ΖϳϮϫ ΕΎΒΛ

Mannen /

(3,& &3  Bilaga 2 (2018-03)

Personnummer

/ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Förnamn och efternamn /

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort) /

Telefon arbetet (inkl. riktnr) /

(̵ήϬη Ϊ̯ ΎΑ) έΎ̯ ϞΤϣ ϦϔϠΗ

(ϥ ϩέΎϤη ϭ ωϮϧ) ̶ΎγΎϨη ΕέΎ̯ ϩέ ί έΪ̡ ΖϳϮϫ ΕΎΒΛ

έΩΎϣ

̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

(̶Θδ̡ ϪϘτϨϣ ˬ̶Θδ̡ Ϊ̯ ˬϥΎΑΎϴΧ) ΖϧϮ̰γ ϞΤϣ αέΩ

Telefon bostaden (inkl. riktnr) /

Moderns identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer) /

ϦϴϨΟ

ϩΪη ϪΒγΎΤϣ ΪϟϮΗ ίϭέ

Ωήϣ

̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

(̶Θδ̡ ϪϘτϨϣ ˬ̶Θδ̡ Ϊ̯ ˬϥΎΑΎϴΧ) ΖϧϮ̰γ ϞΤϣ αέΩ

Telefon bostaden (inkl. riktnr) /

(̵ήϬη Ϊ̯ ΎΑ ) ϝΰϨϣ ϦϔϠΗ

/ ΪϴϨ̯ ή̡ έ ΎΠϨϳ ϩΪϣ ΪϳΪ̡ ̶ϋϮϨμϣ ϴϘϠΗ ϖϳήσ ί ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ

Mannens identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer) /

Fylls i om barnet avlats genom assisterad befruktning/

ˮΖγ ϩΪη ΪϴϳΎΗ ̶ϋϮϨμϣ ϴϘϠΗ ΎΑ ΖϘϓϮϣ Ύϳ
Samtycket till den assisterade befruktningen är styrkt/

Ƒ

Fylls i om mannen inte är folkbokförd i Sverige / ΪϴϨ̯
Medborgarskap / ̵ΪϧϭήϬη

Födelseland / ΪϟϮΗ

ϞΤϣ έϮθ̯

Ƒ

Ja / ̵έ
Nej / Υ̵έ
ή̡ έ ΎΠϨϳ ΪηΎΑ ϩΪθϧ ΖΒΛ ΪϮγ έϮθ̯ έΩ Ωήϣ ϡΎϧ ή̳
Födelseort / ΪϟϮΗ ϞΤϣ
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Persiska

.ϪϣΩ
ϪδϠΠΗέϮλ

M
έΩΎϣ

Forts.
MF-PROTOKOLL

Modern

......................... Protokoll nr /ϩέΎϤη ϪδϠΠΗέϮλ

Barnets förnamn och efternamn /

Barnets personnummer /

̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

̭ΩϮ̯ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϩΪη ϪΒγΎΤϣ ΦϳέΎΗ / ̭ΩϮ̯ ΪϟϮΗ ΦϳέΎΗ
Barnets födelsedatum/beräknad konceptionstid /

Moderns personnummer / έΩΎϣ

Mannens personnummer /

̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Moderns förnamn och efternamn / έΩΎϣ

Ωήϣ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Mannens förnamn och efternamn /

Biträde av annan socialnämnd eller utlandsmyndighet /
Biträdande myndighet /

̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Ωήϣ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

έϮθ̯ ί ΝέΎΧ ΕέΩ Ύϳϭ ̶ϋΎϤΘΟ ΕΎϣΪΧ ϩέΩ ̮Ϥ̯ ϪΑ

(ϩΪϨϫΩ ̵έΎϳ) ϩ ΪϨϨ̯ ̮Ϥ̯ ϩέΩ

Biträdande myndighet /

(ϩΪϨϫΩ ̵έΎϳ) ϩ ΪϨϨ̯ ̮Ϥ̯ ϩέΩ

Moderns uppgifter /
Mannens förnamn och efternamn /

Ωήϣ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Sista menstruationens första dag (före graviditeten)

Parternas kontakt med varandra (t.ex. när och var de lärde känna varandra) /

Sexuellt umgänge med mannen under konceptionstiden (om möjligt ange datum) /

(ΪϧΪη ΎϨη Ϣϫ ΎΑ ΎΠ̯ ϭ ̶̯ ϝΎΜϣ ̵ήΑ)ή̴ϳΪ̰ϳ ΎΑ Νϭί ϥ ρΎΒΗέ

(ΪϴϨ̯ Ϊϴϗ έ ΦϳέΎΗ ϥΎ̰ϣ ΕέϮλ έΩ) Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ Ωήϣ ΎΑ ̶δϨΟ ϪτΑέ

Sexuellt umgänge med andra män under konceptionstiden /

ήϴΧ

έΩΎϣ ΕΎϋϼσ

(̵έΩ έΎΑ ί ζϴ̡) ̶̳ΪϋΎϗ ϦϳήΧ ίϭέ ϦϴΘδΨϧ

Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ή̴ϳΩ ̵ΎϫΩήϣ ΎΑ ̶δϨΟ ρΎΒΗέ

Ƒ

Ƒ

Ja, se protokoll nr ……..…./ .ΪϴϨ̯ ϩΎ̴ϧ ..........................ϩέΎϤη ϪδϠΠΗέϮλ ϪΑ ˬ̵έ
(ϥΎϧ ̵Ύϫ ϪΘϔ̳ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ΪϨ̶̯ϣ ή̯Ϋ έ ϥΎϧ ϡΎϧ έΩΎϣ Ϫ̯ ̶λΎΨη αέΩ ϭ ϡΎϧ ˬα ϡ α ˬΕήσΎΧ Ϫ̩ήΘϓΩ ˬϪϣΎϧ ΪϨϧΎϣ) ή̴ϳΩ ϢϬϣ ΕΎϋϼσ
Nej /

Övriga uppgifter av betydelse (t.ex. brev, dagboksanteckningar, sms, namn och adress på de personer som modern åberopar samt deras berättelser) /

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och namnteckning)

Namnförtydligande /

ΎϧϮΧ ΕέϮλ ϪΑ ϡΎϧ

Utredarens namnteckning

/ (Ύπϣ ϭ ΦϳέΎΗ) ϢϨ̰ϴϣ ΪϴϳΎΗ έ ϻΎΑ έΩ ϩΪη ΝέΩ ΕΎϋϼσ Ϧϣ

/ ϩΪϨϨ̯ ̶γέήΑ ΪϨϣέΎ̯ ̵Ύπϣ

Eventuella tillägg/
Namnteckning /

Ύπϣ

Uppgifter /

ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ

Datum /

ΦϳέΎΗ

̶ϟΎϤΘΣ ̶ϓΎο ΐϟΎτϣ
Datum

/ ΦϳέΎΗ

.ΩϮη Ϊϴϗ ϪϣΩ ̱ήΑ έΩ Ύπϣ ϭ ΦϳέΎΗ ΎΑ ̶ΘδϳΎΑ ˬΩήϴ̴ϧ ΎΟ ϪΤϔλ Ϧϳ έΩ Ϫ̯ ̶ϓΎο ΐϟΎτϣ
Tillägg som inte får plats på denna sida skall dateras och signeras på fortsättningsblad /
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.ϪϣΩ
ϪδϠΠΗέϮλ

F

Forts.
MF-PROTOKOLL

Ωήϣ

Mannen

.......................... Protokoll nr /ϩέΎϤη ϪδϠΠΗέϮλ

Barnets förnamn och efternamn /

ϩΪη ϪΒγΎΤϣ ˬϪϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ίϭέ /̭ΩϮ̯ ΪϟϮΗ ΦϳέΎΗ

̭ΩϮ̯ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

 Barnets personnummer /
Moderns personnummer /

Barnets födelsedatum/beräknad konceptionstid /

έΩΎϣ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Mannens personnummer / Ωήϣ

̭ΩϮ̯ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Moderns förnamn och efternamn / έΩΎϣ

̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Mannens förnamn och efternamn /

Biträde av annan socialnämnd eller utlandsmyndighet / έϮθ̯
Handläggarens namn / ϩΪϧϭή̡

̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Ωήϣ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

ί ΝέΎΧ ΕέΩ Ύϳ ϭ ̶ϋΎϤΘΟ ΕΎϣΪΧ ϩέΩ ̮Ϥ̯ ϪΑ

ϝϮΌδϣ ΪϨϣέΎ̯ ϡΎϧ

Biträdande myndighet / ϩΪϨϨ̯

̮Ϥ̯ ϩέΩ

Mannens uppgifter / Ωήϣ
Parternas kontakt med varandra (t.ex. när och var de lärde känna varandra) / (ΪϧΪη

Sexuellt umgänge med barnets mor under konceptionstiden (om möjligt ange datum) / (ΪϴϨ̯

Ϊϴϗ έ ΦϳέΎΗ ϥΎ̰ϣ ΕέϮλ έΩ) Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ Ϊ̯ΩϮ̯ έΩΎϣ ΎΑ ̶δϨΟ ρΎΒΗέ

Mannens inställning till faderskapet / ϥΩϮΑ
Förnekar faderskapet

/ ΪϨ̶̯ϣ έΎ̰ϧ έ ϥΩϮΑ έΪ̡

Ƒ

Tveksam, osäker/

ΕΎϋϼσ

ΎϨη Ϣϫ ΎΑ ΎΠ̯ ϭ ̶̯ ϝΎΜϣ ̵ήΑ) ή̴ϳΪ̰ϳ ΎΑ Νϭί ϥ ρΎΒΗέ

ΩέΩ ΪϳΩήΗ ˬΖδϴϧ ϦΌϤτϣ

Ƒ

Anser att han är far/

έΪ̡ ΩέϮϣ έΩ Ωήϣ ήψϧ

ΪϧΩ̶ϣ ̭ΩϮ̯ έΪ̡ έ εΩϮΧ ϭ

Ƒ

(ϥΎϧ ̵ΎϫϪΘϔ̳ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ΪϨ̶̯ϣ ή̯Ϋ έ ΎϬϧ Ωήϣ Ϫ̯ ̶λΎΨη αέΩ ϭ ϡΎϧ ˬα ϡ α ϩΎΗϮ̯ ϡΎϴ̡ ˬΕήσΎΧ Ϫ̩ήΘϓΩ ˬϪϣΎϧ ΪϨϧΎϣ) ή̴ϳΩ ϢϬϣ ΕΎϋϼσ
Övriga uppgifter av betydelse (t.ex. brev, dagboksanteckningar, sms, namn och adress på de personer som mannen åberopar samt deras berättelser)

Mannen begär rättsgenetisk undersökning /
Ja / ̵έ

Ƒ

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och namnteckning) / (

Namnförtydligande/

ΎϧϮΧ ΕέϮλ ϪΑ ϡΎϧ

Utredarens namnteckning/

ΩέΩ έ ̶ϧϮϧΎϗ ̶̰ηΰ̡ ζϳΎϣί ΖγϮΧέΩ Ωήϣ
Nej /

ϩΪϨϨ̯ ̶γέήΑ ΪϨϣέΎ̯ Ύπϣ

Datum/

Eventuella tillägg/
Namnteckning/

Ύπϣ

ήϴΧ

Ƒ

Ύπϣ ϭ ΦϳέΎΗ ) ϢϨ̰ϴϣ ΪϴϳΎΗ έ ϻΎΑ έΩ ϩΪη ΝέΩ ΕΎϋϼσ Ϧϣ

Uppgifter/

ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ

ΦϳέΎΗ

̶ϟΎϤΘΣ ̶ϓΎο ΐϟΎτϣ
Datum/

ΦϳέΎΗ

.ΩϮη Ϊϴϗ ϪϣΩ ̱ήΑ έΩ Ύπϣ ϭ ΦϳέΎΗ ΎΑ ̶ΘδϳΎΑ ˬΩήϴ̴ϧ ΎΟ ϪΤϔλ Ϧϳ έΩ Ϫ̯ ̶ϓΎο ΐϟΎτϣ

Tillägg som inte får plats på denna sida skall dateras och signeras på fortsättningsblad/
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Persiska

.ϪϣΩ
ϪδϠΠΗέϮλ

MF

Forts.
MF-PROTOKOLL
........................

Protokoll nr

/ϩέΎϤη ϪδϠΠΗέϮλ
̭ΩϮ̯ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

ϩΪη ϪΒγΎΤϣ ˬϪϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ίϭέ /̭ΩϮ̯ ΪϟϮΗ ΦϳέΎΗ

 Barnets personnummer/
Moderns personnummer /

έΩΎϣ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Mannens personnummer /

Ωήϣ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

̭ΩϮ̯ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Barnets förnamn och efternamn/

Barnets födelsedatum/beräknad konceptionstid

Moderns förnamn och efternamn/έΩΎϣ

Mannens förnamn och efternamn /

Rättsgenetisk undersökning /
Behövs inte /

Ζδϴϧ ̵έϭήο

Ƒ

Ωήϣ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

̶ϧϮϧΎϗ ̶̰ηΰ̡ ̶̰ϴΘϧ̫ ζϳΎϣί

Ƒ
ϥϮ̩ ΪΑΎϳ ϡΎΠϧ ̵ή̴ϳΩ ϞϴϟΩ ϪΑ Ƒ

Begärs av mannen /

..................................................................................................................Görs av annan anledning, nämligen/

̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

ΩϮη̶ϣΎοΎϘΗ Ωήϣ ί

Resultat av undersökningen /

Handläggning av utredningen/
Åtgärder och bedömning /

Bilagor då talan väcks vid domstol / ϩΎ̳ΩΩ

ΕΎϨϳΎόϣ ϪΠϴΘϧ

ϩΪϧϭή̡ ̶γέήΑ

ΕϭΎπϗ ϭ ΕΎϣΪϗ

έΩ ϩΪϧϭή̡ ϦΘΧΪϧ ϥΎϳήΟ ϪΑ ΕέϮλ έΩ ϪϤϴϤο ̭έΪϣ

Ƒ
̶γέΩΩ έΩ ϪϣΎϧ ΖϟΎ̯ϭ Ƒ
̭ΩϮ̯ ̶ΎγΎϨη ̱ήΑ Ƒ
Ωήϣ ̶ΎγΎϨη ̱ήΑ Ƒ
ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ̭ΩϮ̯ ϞϣΎ̰Η ϭ Ϊηέ ϪΟέΩ ϩέΎΑ έΩ ̶ϫϮ̳ Ύϳϭ ̶ϓή̳ ϮϧϮγ ζϳΎϣί ̶ϫϮ̳ Ƒ
̶ϧϮϧΎϗ ̶̰ηΰ̡ ̶̰ϴΘϧ̫ ζϳΎϣί ϪΠϴΘϧ Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Bevis om behörighet att väcka och föra talan /

ϩΎ̳ΩΩ έΩ ϩΪϧϭή̡ ϦΘΧΪϧ ϥΎϳήΟ ϪΑ ̵ήΑ ϡίϻ ̭έΪϣ
Rättegångsfullmakt /

Personbevis för barnet /

Personbevis för mannen /

Intyg om ultraljudsundersökning eller utvecklingsgrad vid födelsen /

Resultat av rättsgenetisk undersökning /

...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Eventuella tillägg/
Namnteckning /

Ύπϣ

Uppgifter /

ή̴ϳΩ ΕΎϋϼσ

̶ϟΎϤΘΣ ̶ϓΎο ΐϟΎτϣ
Datum / ΦϳέΎΗ

.ΩϮη Ϊϴϗ ϪϣΩ ̱ήΑ έΩ Ύπϣ ϭ ΦϳέΎΗ ΎΑ ̶ΘδϳΎΑ ˬΩήϴ̴ϧ ΎΟ ϪΤϔλ Ϧϳ έΩ Ϫ̯ ̶ϓΎο ΐϟΎτϣ
Tillägg som inte får plats på denna sida skall dateras och signeras på fortsättningsblad./
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